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Wyrób / product: Rury i kształtki z polietylenu PE80, PEl00 oraz PE 100-RC: TYTAN Typ1, TYTAN
Typ2I2, TYTAN Typ2l3izzewnętrznąwarstwąochronnąPP lub PE TYTAN Typ3 i

TYTAN Typ3 PLUS

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

polietylen zgodny z deklaracją wnioskodawcy

montazu instalacji słuzących do przesyłania wody przeznaczonej do spozycia przezludzi oraz
ścieków w instalacjach kanalizacyjnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products,
lnstalację do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:
MCZMAREK MALEWO Spółka Jawna

Malewo 1, 63-800 Gostyń

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
MCZMAREK MALEWO Spółka Jawna

Malewo 1, 63-800 Gostyń

Atest moŻe byó zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The certificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó loses its validity alter 2021-11-14 or in the case
PO 2021-'11-14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

p.o. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 listopada2018 zakładu BezpieczeństwaZdrowotnego

The date of issue of the ceńificate: 14th November 20,t8 Ę"- )r) /
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this ńygienic ceńifiĆate

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH i Depańment of Envirorlmental Health and Safety NlpH-Nl
00-79 1 Warszawa, ul. Chocimska 24 l 00-7 91 Warszawa, Chocimska 24, P oland

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +46 2254-21-354, +482254-21-349, fax: +482254-21-287
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